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TAIGOS REZOLIUCIJA 
KONGRESE. '

SIŪLOMA DANZIGĄ PA 
VESTI VALDYTI LEN

KAMS. ’

. WASHINGTON, Gr. 14. — 
žemesnysis kongreso butas va
kar kuone vienbalsiai padarė 
rezoliuciją, kuriąja paskelbia
ma senai laukiama taika* ir pa: 
naikinama visa eilė įvairių ka
ro įstatymų.

Rezoliucija kuoveikiaus pa 
siųsta, senatui su paraginimu 
pasiskubinti priimti.

Genevft, G r. 14. Tautos 
Sąjungos militarinė komisija 
Sąjungoj tarybai vakar reko
mendavo Dajizigą'pavesti Len
kų militąrinei kontrolei.

Komisija pareiškė, kad Dan- 
zigas Lenkams būtinai reika
lingas. N>s tik peV ten užtikri
namas Lenkijai pristatymas 
reikalingo maisto, ginklų ir 
amunicijos. z

LONDONAS, Gr. 14. — So 
vietinė Rusija pakelia protes-' 
tą prieš siuntimą karuomenės 
taip vadinamos “tautų sąjun
gos” Vilniun, anot depešos iš 
Rygos, Bolševikų proteste sa
koma, kad toksai, žygis tik pa
lengvės pasiruošti uaujan ptto- 
liman prieš Rusiją.

- Tą protestą notos formoje 
bolševikų taikos delegacijos 
pirmininkas Joffe indavė Len
kų taikos delegacijos pirminin 
kui. Joffe pareiškia, kad so
vietinė valdžia turi konkreti- 
nių ir neužginčijamų prirody
mų, įQg Lenkija pristato gin
klų ir amunicijos , gen. Želi
govskiui, kurs be to nekuomet 
negalėtų atlaikyti Vilniuje ir 
apginti tą miestą.

Pagaliaus Joffe pažymi, kad 
Lenkai Vilniaus sritin pasiun
tę dalis karuomenių gen. Ba- 
lakowičo ir gen. Petluros. Tas 
pakelia pavojaus sovietinės 
Rusijos, parubežiams. Ir jei 
kas ypatinga ten turės įvyk
ti, už Zeligowskį turės pilnai 
atsakyti {Lenkija.

CORK MIESTAS GRIUVĖ 
SjJIUOSE.

/ > * ' '
Nuostoliai siekia 15 milijonų 

dol.

to prekybą prarijo !"‘psnM^^
Iš puošnios miesto rotO^B 

palikę tik vieni
Žino < ana- - K ii y-y
Ii municfpaliai t rolatsialS 
puikios krautuvėm.

Vietos vyskupas praįfll 
sekmadienį -ak'/.; imas paių^H 
slą nubarė pasaliųgiuidįB 
liintis prieš Anglų spėkaaraH 

grūmodamas !mps niuM^S 
ekskomunikuoti.

Daug žmonių apmužtaįgH

Per naktį ir paskui per^jHJJ 
na dūko policija visam iniėnjB 
kifomet jos padegtas niio^fej 
maudėsi liepsnose. p* w

Tarpe1 gyventojų pakijo ĮįfcS 
siaubą. Niekas nežinojo 
bėgti ir ką veikti.

Bėgančius žmones policija 
stabdė būriais su revolveriais. 

zDarė pas jtio.s kratas, stumdė, 
mušė. Daug žmonių pažeista.

Ta pati policija vietos gais
rininkams neleido "gesinti gais
ro. Naikino gaisrininkų prie-J 
taisas. . .->■ 1

Šiek tiek gaisrą prigęsino 
atvykę specijaliu traukiniu 
gaisrininkai iš Dubhncu-£ą]Jj|j 
jiems policija nebūtų leidusi 
gesinti. Bet tuo metu atkelia^ 
vo pirmieji būriai reguliarūs 
karuomenės. Įsakyta policijai 
pasitraukti. Ir paskelbta mies
te militarinė tvarka.

Cork, G r. 14. — Gaisro iš- 
naikiYita visa Gorko miesto 
prekybos dalis. Dar ne visai 
prigesintas gaisras. Anglų po
licija gali pasidžiaugti savo 
keršto vaisiais, kuomet dalis 
miesto paversta niiodeguliais, 
kuriuose šiandie ieškomi žnvę 
žmonės. Nes tokiose baiseny
bėse turėjo žūti 'žmonių.

Vakar , prisiųsta reguliarė 
Anglų karuomenė, kuriai pa
vesta kontroliuoti nukentėjus} 
miestą. /

Visi} miesto gyventojų pa
keltas skundas prieš pagelbinę 
policiją, kuri dėl užpuolimo 
sinn-feinerių padūko,, sunai
kino miestą ir padarė daug 
baisaus vargo ir skurdo gy
ventojams.

Miesto gyventojai turėjo 
praleisti _ baisenybes naktį 
prieš sekmadienį, kuomet poli
cija daugel vietose "padegė 
miestą, pradėjo terorizuoti, 
gyventojus, juos mušti ir žu
dyti.
/Sunaikintas krautuvių centras.

I '
Griuvėsiais paverstas visas 

krautuvių centras. Visą mies-

ANGtlJA darysianti 
TARDYMUS."

LENKAI POSENOVEI I1LA 
TINA MELUS APIE 

LIETUVĄ.
PREZIDENTO WILS0N0 

atsuuepimas.
LONDONAS, Gr. 14: — Ka 

daugi pergarsiai kaltinama 
Anglų policija už išdeginimą 
Cork miesto Airijoje, Anglijos 
vyrįausybė nusprendusi pada 
ryti tardymas. Tam tikslui bu- 
siąs sudarytas bepartijinis tri- 
bunalas.

Washington, G r. 14. — Pre
zidentas Wilsonas paskelbė at- 
-sijiepimą, kuriuomi -ragina ša
lies gyventojus prisidėti prie 
gelbėjimo nuo bado 3,500,000 
vaikų vidurinėj Europoj. Vai
kams pagelba reikalinga ligi 
ateinančios pjūties. .

Sako, Berlynas norįs sutruk 
, i dyti plebiscitą Vilniuje.

Geneva, Šveicarija, Gr. 14 
(Rašo angį. laik. koresponden
tas). — Tautų Sąjungos suva"- 
šiavime čia Lenki} "delegatas 
Askenazy man paaiškino apie 
plebiscito padėtį Vilniaus sri- KAUNO LENKŲ TROŠKI 

MAI.
MILŽINIŠKAS LĖKTUVAS

Lenkija ir Lietuva, sakė jis, 
kreipėsi Tautų Sųjungon sutai
kinti abi pusi dėl* ginčijamos 
teritorijos. Tai nedidis plotas, 
bet turi- apie vieną milijoną 
maišytų gyventojų. Didžiumoj 
vietų Lenkų yra dauguiųa. Žy
dų bus apie 35 nuoš.,. gi liku
sieji kuone vieni Baltgudžiai. 
Seniau ten Žydai buvo (prie
šinai Lenkams. Bet šiandie jie 
stovi Lenkų pusėje ir, mano
ma, jiėbalsuos už Lenkus.

Sutikus Lenkams" ir Lietu
viams, Sąjunga pasirengė ton 
teritorijon pasiųsti mažus bū
rius karuomenės, sudarytus iš 
įvairių šalių. Technikaliai im
ant yra paprąstas darbas.. Ka
ruomenė ten gali nuvykti į ke
liąs savaites. Gi plebiscitas ga
ji būt atliktas per mėnesį. 
Kauno apskaitymas aštuo- 
niems mėnesiams yra juokin
gas. Nes plebiscitas paliečia 
tik pusę tiek gyventojų, kiek 
jų yra Chicagoje.

Bijomąsi Rusų priekaišto.

Kuomet Sąjungos paruoši
mas buvo pabaigtas, Yiietuvi n 
delegatas Voldemaras mus nu- 
sfebino pranešdamas, jog jis 
esąs priešingas, kad į tuos plo
tus butų siunčiama internaci- 
jonalė karuomenė. Jis pažy
mėjo, kad Rusijos sovietų val
džia talkininkų karuomenės 

! buvi/ną toj teritorijoj paskai
tys kaipo laužymą Rusų-Lie
tuvių sutarties, padarytos Lie- 

j pos mėn., 1920, sulig Kurios 
r Lietuviai sutiko neįleisti prie- 
J šo spėkų į teritoriją, kurią 
ų Maskva priskyrė Lietuviams. 
į “Priešo spėkos” reiškia Len- 
į kų ąrrniją. ■< , H
fe Voldemaras tvirtina; kad te
iną! Prancūzų* ir Anglų karei- 
Lvių'bbvimas laužys tą sutartį. 
gTni absurdas. Nes Anglija ne- 
■fariauja su sovietine Rusija. 
HUmdonas su Maskva tariasi 
■įMkyhos reikalais. Tr nežymi 
Hreivių saujalė negali būt 
Sferoj i »ga.
■ii to, Rygos sutartis yra
^.įlhikiniisi l;l 1 ' i į la r

nrtpu.m

, Rymas, G r. 14. —- Žinomas 
lėktuvų pagdrintojas Caproni 
paskelbė, kad jis padaręk pie
nus padirbdinti milžinišką lėk
tuvą, kuriuo bus galima pa
imti 300 keliauninkų ir iš Eu
ropos nuskristi į Ameriką į 32 
valandi. *

Lietuvos bevielio telegrafo 
stotvj sugauta, iš Vilniaus 
pranešama žinia Varšavai 
Kauno Lenkų.

Kauno Lenkai reiškia savo 
norus, kad Varšavos seimas 
nepriimtų siųlomo. Tautų Są
jungos plebiscito, bet veikiai 
okupuotų visą Lietuvą. Lietu
vą, girdi, valdą tik saujalė 
uzurpatorių.

Paryžius , G r. 13. — Parla
mente pranešta, kad Prancu- 
zija šiandie turi apginklavusi 
881,280 kareivių ir oficierų. < '

ORAS. —- šiandie ir lyto. 
pramatomas gražus oras; šal

aukų ,stalo. Pirmutinis kun. 
Jonaitis Šv. Petro ir Povylo 
parapijos vardu patiesė $40.(M), 
paskui šv. Antano parapijos 
atstovas S. Misinkevičius davė 
$27.21.» Seniausioji Detroit’o 
Lietuvių parapija pe.r savo at
stovo M. Bukšaičio rankas pa
klojo du šimtu dvidešimt tris 
dolierius 60 centų..

Po parapijų ėmė kalbėti ir 
aukas duoti draugijom seniau 
įsikūrusios pirma, jaunesnės 
paskui. Seniausios švk ^Jurgio 
drjos atstovas J. Kosevičius 
pirko įboną už 100 dolierių, šv. 
Antano dr-jos atstovus Leonas 
Vinolis aukojo Jos vardif du 
šimtu keturiasdešimt, tris do
lierius. Tai buvo stambiausia 
to vakaro auka. Šv. Juozapo 
dr-ja per savo atstovąKastant. 
Abišalą aukojo $30. Didžiojo 
Kunigaikščip Gedimino Pilie
čių kliubas per p. Juozą Balnį 
aukojo $71.70. Šv. Onos dr-ja 
per atstovę E. Velibniškaitę 

Susivienijimo

L. R. K. 230 kuopa per p. St. 
Atkočiūną davė $13.00. Lietu
vos Jaunimo draugijos atsto
vas K. Kancius jos varthi at
nešė 11 dol. Labdaringosios 
Sąjungos 20 kuopa per atsto7 
vęB. Daumantaitę davė 20 dol. 
Stebėtiniausias vaikų duosnu- 
mas. Šv. Jurgio "parapijinės 
mokyklos vaikai surinko tarp 
savęs ir per atstovę A. Luk
šaitę indavė $53.79. Taip-pat 
ir Mišių tarnautojai sudarė 
savo organizaciją šv. Aloizo 
"Vardu. Jų atstovas Jurgis Ko
sevičius indavė aukos 15 do-

AMERIKOS ANGLIŲ FIR
MOS TURI DIDELIUS 1 

NUOSTOLIUS.

Prancūzai anglių pirkliai 
naikino kontraktus.

Paryžius, G r. 14. — Prancū
zijos anglių pirkliai panaikino 
kontraktus, kituomet padary- 
4*5 su amerikoniškomis anglių 
firmomis pristatyti anglių 
daugiau kaip už 100 milijonų 
dolierių. 7

Didžiuma tų kontraktų jau 
buvo pildoma, kuomet Pran
cūzai pirkliai atsisakė mokėti 
už pristatomas jiems anglis. 
Vieną apierikoniška kompani
ja, sakoma, tup budu praradu
si apie 30 milijonų dol. pra- 
matomų įplaukų.

Kontraktai buvo padaryti 
prieš pat anglekasių streiką 
Anglijoje. Prancūzai buvo ap
siėmę mokėti po $25 ligi $30 
anglių tonai.

.Pasibaigus Anglijoje strei
kui, įtaiga anglys atpigo. To
nai imta mokėti pb $18. Tai 
visa priežastis kontraktų su
laužymo. -V

Prancūzai pirklFaį. tiesiog 
pranešė, *kad jie panešė dide
lius nuostolius ir tolesniai ne- 
išgalį mokėti. Amerikoniškos 
firmos dėl nupuolimo Prancū
zų pinigų vertės negali Pran
cūzų priversti pildyti kontrak
tus. Normaliais laikais tas 

i butų galima padaryti. Bet 
šiandie ne.

Kaip įvyko siP anglių kon 
traktais, gal taip ,bus ir sų_ži- 
balo kontraktais, kuomet 
Prancūzų finuos ir pirkliai nc-
ifeMės mokėti.

Washington, G r. 14. — Pa<
gabaus žemesnysis kongreso 
butas vakar priėmė Jobnsono. 
immigracijinį bilių, sulig ku
rio vieneriems metams suvar
žoma ateivija į Suv. Valstijas,' 

Bilius ^tuojaus pasiųstas se> 
natui. Sakoma, senatas jį at- 
mesiąs.

Atėjo laikas pamatyti, ar 
Tautų Sąjunga pasistatys 
griežtai prieš Kauną, kad ta
sai pildytų savo žodį. Plebis
citas turėtų įvykti kieku guli
ma greičiau, nes Lenkijai rei
kalinga taika. Tas klausimas 
yra Sąjungos tarybos rankose 
ir tomis dienomis laukiamas 
galutinas nuosprendis.*

Kiek tai lenkiško melo to 
s pono Askenazy nupasakoji

me. Pirmiausiais ir begėdiš
kiausias jo melas' tai tas, 
kad Lietuva butų kuomet 
nops Nutikusi daryti /plebis
citą Vilniaus srityje ir pa
čiam Vilniuje.

Kitas melas lai tas, kad 
bolševiikų-Lenkų taikos «u- 

’ tartis butiĮ panaikinusi Lie- 
tuvių-bolševikų taikos sutar 
tį. Juk Lenkai dar nepadarė 
jokios galutinos taikos su
tarties su bolševikais Rygos 
tarybose.

Kad Kauną kontroliuoja 
ir finansuoja Vokiečiai ir 

- kad Lietuvoje yra daug Vo
kiečių kareivių '— tai pap
rastas kasdieninis/ Lenkų 
prasimanymas. ,

Lawrence„ Mass., G L 14.—- 
Kuone visose Naujosios Ang
lijos audiminėse dirbtuvėse 
paskelbta visiems darbinin
kams sumažinimas užmokės
imų 22% nuošimčiais.

Šitam vienam mieste užmo
kesnių sumažinimas palies a- 
pie 30,000 darbininkų.

Tikra vakaro 'grožybė buvo p. nuk°j° $25.00.
Aleksio sustatytas Geležinio Lietuvių B. K. Aibei*.'171 kuo-
Vilko Maršai, kurį puikiai iš- P& atstovą Z. Salinį auko-
pildė tas pats choras. .1° $50-25. Lietuvos’Dukterių

Svečiai iš kitur i.r vietinių atstovaudama M. Sirvai-
organizacijų atstovai susėdo tienė inteike $65.05. Puikiai-
ant estrados. Pirmam teko kai- pasirodė Lietuvos Vyčių 79
bėti kun. Prof. Bučiui iš Chi- kuopa, kad jos atstovas S. Ci-
cagos. Paškui p. Karosas, kai- -belskis inteikė $200.00. Bet
po Amerikos kareivis, pasakė >r priaugančiųjų vyčių kuope-
iškalbingų skaudžb} žodžių lė atsiuntė atstovą J. Kosevi-
tiems, kurie jaunuomenę vedė ėiuką su dešimčia dolierių. Šv.
kariaufi už mažųjų tautų lais- Kazimiero dr-ją atstbVavo \.
vę, 6 dabar jos joms neduoda. Adomaitis ir Inteikė $39.7-7

. • , Lietuvių Darbininkų Sąjunga
Imta dėti ankoe. ?2 ku0ĮW su aUtovu R p„.

Po svečių ėmė kalbėti vie- troku atsiuntė 10 dolierių. L. 
tinių organizacijų atstovai. Jie R. K. Moterų Sąjungos 54 
yisi gražiai it jausmingai kai- kuopos atstovė D. Gustaitė 
bėjo viepi ilgiau, kiti trum- davė $50 dol. Maldos Apašta- 
piau. Kiekvienas ,savo kalbą lystės draugijos atstovė ,A. 
užbaigė dėdamas pinigus ant Gusfaitienė atnešė $11J>O.

Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000, Gruodžio 
13 buvo tokiu pagal Merchanta Lo- 
an and Truat Co. i
Angluos sterlingų svarui $ 5 44 
I' H M;/> r- -HiiiiH l i nukų 5.R7 
Italuos Šimtui Inu 3.52
VA ietimis muitui markių uMl 
lietipfqe šimtui/

Gautomis Kanne žiniomis 
'Zeligowskio karuomęnėj spar
čiai eina srtiarkus suįrimas. 
Sukilusieji kareiviai areštavo 
al'iKibm .-tulių l.mluji-



papuošia ir Lietuvos dailę su
stiprina.

rregtstrųot*, laiškų.
arba Įdedant pinigus
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mokasl Iškalno. Lai
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Bonusai Karei
viams.

DRAUGAS tradienis, Gruod. 14, 1920

Lenki} Intrigoms Dar Nėra Galo.

Jau tris syk Želigovskio ar
mija buvo supliekta Lietuvos 
laukuose.

Jau Vilniuje besėdįs avan- 
I turistas. Zeligovvskis buvo ap
suptas musų narsios karuome-Ligšiol dvylika valstijų yra . .

nutarusios duoti bonusus bu- ““ 15 ŠIaures1 lr vakani;
Metų. Norint permai-1 vusip karo kareiviams ir ligo- Į Jau buvo įkaitusi Lietuvos

^^njailk^riausiastsių-1 nių slaugotojoms. Tai kaipirlžemė po Zeligowskio kojų ir 
•krasoje ar exprese "Mo- at]V},.jnįnias ug pasišventi- kaip gujama,s vilkas jis jau 

gus i . . I j • • • ir x ii*dairėsi Varšuvon sprukti...

teisingų Lietuvių-Lenkų kves 
tijos išrišimą, kada Želigov
skio karuomenei, po p. Sliar- 
dignio vadovybe, manoma pa
vesti milicijos pareigas laike 
balsavimo ir apie tai rimtai 
kalbama T. Lygoje? Į visus 
tuos klausimus galima atsa
kyti tik vienaip: Ne, negali
ma!

Del to Lietuvos atstovas 
Tautos Lygoje reikalavo nesi-

tų dėl “kunigienos,” gulėtų 
tiems melams įtikėti ir tokiu 
budu mane prieštautiuiame 
judėjime įtarti, todėl, p. Gri
gaiti, tiesos ištyrimo ir tikrų 
laktų priparodymo vardan, 
aš šiuomi šaukiu Tamstų stoti 
visos Lietuvių išeivijos teis
man.

Proponuoju tam tikslui iš
rinkti tris teisėjus, Įjūrių vie
nų pats pasiskirk, antrąjį da-

ĮĮUiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮj,

į Nėra abejonės kad Jus siųsite saviškiams į Lietuvą dova- S 
S nų Kalėdoms. E

Gražiausia dovanu ir tai visiems metams gali būti Lietu- E 
8 vių dienraštis z B

TeL Roosevelt 7791

Artistas Undaras.

mų šalies reikalais.
Karo pradžioje daugelis Į štai, Tautų Lyga pri-Į skubinti su plebiscitu, nėšių 

jaunų vyrų turėjo užėmę pel- siuntė savo kontrolės komisijų sti tarptautinės karuonienės, 
ningas vietas. Pašaukus juos Lietuvon su pulkininku Sliar- bet pirma išpildyti teisėtus 
karo tarnybon, neteko tų vie- digny priešakyje ir Lenkų Lietuvos reikalavimus. Ar bu 
tų. Kuomet karo metu karei- ]jrįtįgRa situacija laikinai liko musų reikalavimai išpildyti— 
viai tarnavo šalia), civiliai įggglbėta. Lenkija viešai pa- klausimas atviras. Netolima 
žmonės, būdami namie, gerai skelbė, ko pirmiau kratėsi, ateitis parodys.
uždarbiavo, pasidarė gražaus kad už Zeligowskio darbus pa- Bet tuo tarpu Lietuvos ka 
pinigo. ti imanti atsakomybę ir, žino-1 ruomenė stovi gatava savo po

Pasiremiant tais faktais kai- nia, dovanojo tam “maištinin- zicijose ir yra pasirengusi Lie
kanos valstijos ir pripažino disciplinos “sulaužy- tuvių, tautos valių ginklais pa
duoti bonusus buvusieųis ka-Įni}} >» Lietuvos valdžia norėjo remti. Vilnius buvo ir turi būt 

tikėti Tautų Lygos bešališku- Lietuvos sostinė ant visados! 
mui ir dėl tq tiko Lapkričio 30 Mes, amerikiečiai, ir nenuleis- 
d. sustabdyti ginklus su ta sm-1 kime rankų. Užmiršę nuovargį

Jo kaina į Lietuvą nietums $8.00. Jis mielai Lietuvoje skai- E 
tomas. Jame ras Jūsų aukas Lietuvai ir Jūsų pasidarbavimą E 
ją gelbėti. ... * S

Jame mųtys ir visą Lietuvių gyvenimą ir veikimą Ameri- s 
ko j e. =

_ Pasiskubinkite užsakyti dabar, kad Kalėdoms galėtų gau- s
leisk imtu išsirinkti, o trečiui)- E ti. Adresuokite: E
ju turėtų būti mudviejų abie- | “DRAUGAS” PUBLISHING C0, i
jų išrinktas, bešališkas amen- | 2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois. =
kietis, bet būtinai teisėjo fj|||,|||niiiiiiiiii,|||ii,iii,iiiiiniiiii,i„i,i,iiiiiiii,|iiimii,||il!ll,IIIIHIIIIIIIII„lllllllllif 
(judge) rangoje.

j reiviams.
Ne visos valstijos vienodai 

[atlygina kareiviams. Vienos 
skiria kiekvienam kareiviui 
$100 abelnos sumos. Kitos

Jeigu tasai teismas, po tar
dymo, išneš nuosprendį:

1) Kad aš stengiausi suar- 
dyt Rockforde bendrą Lietu
vių demonstracijų prieš Len
kus, ir

2) Kad aš ne tiktai atsisa
kiau remti Lietuvių demon
stracijų, bet ir mėginau atkal
binėti nuo jos parapijomis.

Tuomet ne tik visi, Tamstos 
auklėjami, Amerikos cicilikai, 
ne tik Lietuvos išeivija, bet ir

lyga, kad Zjeligowskis būt tuo-Į i* poilsį, laikykim paskolos vlsa tauta turės pamatuotų 
jau iškraustytas iš Vilniaus, pozicijas, atakuokime paskir-

nesupratusių) maršavimas.
Bet dar ir to, Į). Grigaiti, 

negana. Aš apsiimu tani teis
mui pristatyt faktų, kad Tam
stos redaguojamojo laikraščio 
korespondentai: Kevoliucijo-
nierius (žiūrėk “Naujienos” 
Lapkr. 2!) d., 1920 111., 3 pusi.) 
ir Bruno Simokaitis (ten pat 
Gruodžio 3 d., 1920 111.) nema
žinu už Tamstų ant manęs pri
melavo ir faktus iškraipė.

Pastaba. Kadangi polemika 
su plunksniniais nenaudėliais 
butų tik pažeminimu ir Įžeidi
mu polemizuojančio su jais, 
todelei nekreipiau dotuos į 
tuodu tiesos* bei doros revoliu- 
cijonieriu, bet dabar “kad 
daugiau alyvos eikstėn išei
tų,” apsiimu ir anų melus iš
rinktam teismui priparodyt.

Tiek šiuomi žygiu.
Tamstos išpravardži uotas 

klerikalas
Kun. V. Slavynas, 

Rockfordo Lietuvių
katalikų klebonas.

Telefonus Uoulevard 9190

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

3331 South Halsted Street
Valandos: 9—12 A. M.

1—5: 7—8 A M.

Tel. Drover 7042

Dn C. Zo Vezelfis
IJETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASUI.AND AVENUE 

arti 47-tos Gatvėsteisę mane tautos priešu pa
vadinti, ir tuomet aš “atgai
los” pavidalu apsiimu paau
koti visą tūkstantį dolierių 
Lietuvos laisvės atgavimo 
fondam

Bet jeigu minimas teismas, 
po faktų ištylimo, suras, kad 
Tamsta “Naujienose” ant 
Slavėno “klerikalo” neteisin
gai užsipuolei, tuomet:

1) Težino visuomenė, kad 
Grigaitis, “Naujienų” redak
torius, yra šmeižikas, faktų iš- 
kraipinėtoja,s ir pilnas melą-

■Nesenai, nes pirm keleto mė- daugiau. Dar kitos po $10 ar-1 Lenkija pasižadėjo tų padary- tas kvotas! Tuo palengvinsime 
sių,^ į .Cbicagą atvyko dar ba po $15 už kiekvienų tarny- tį jr Tautų Lyga tą paliudijo. Lietuvos kvotos naštą, tuo pri- 
nas Lietuvis artistas Unda- bos mėnesį. Lietuva dar sykį parodė pa artinsime Lietuvos laimėjimą

Tada mes rašėme apie jį. | Gausiausiai savo kareiviams kauliui, kad ji laikosi taikos su tamsiomis Lenkų imperija 
atlygina Nortb Dakota valsti- politikos, kad ji norėtų tikėti lizmo pajiegomis. Musų kąr- 
ja. Duoda kiekvienam po $25 Tautų Lygos teisingumui ir das—Laisvės bonai. Tad dar 
už .kiekvieną kareiviavimo mė- Į net pačios Lenkijos žodžiams, Į prie ginklo—dar prie bonųt 

artistiškų Lietuvos V aisty- Į nesį. kuri jau keletu sykių yra su-
bės ženklą arba erbų. Paties Kadangi ne visos valstijos laužiusi. Jeigu Lietuvos pasi- 
Vyčio išvaizdų nėra reikalo rūpinasi savo kareiviais, tad fikėjimasirdalęarnebusjver- 
aprašinėti, nes jis yra žinomas buvusių kareivių organizacija tintas, tai pasekmės gali būt 
visiems. Artistiškumas pasiro- —Legijonas, jau ilgas laikas liūdnos daugiau Lenkijai, ne- 
dp tik išpildyme pačių daigtų darbuojasi išgauti federalius gu Lietuvai: dviem besikau- 
sudarancių žymę ir palinkime bonusus visiems be jokio skir- jant, g’ali pasinaudoti trečias 
jiems gražių sumaningų ap- tumo buvusiems kareiviams. Nors Lietuva ir mažutė, bet

fcbar dar kartų norime, pa- 
-ti jį. " 

hJtaųi paskutiniu laiku pada-

Lietuvos Misija Amerikoje.
Gruodžio 8 d., 1920 111.

ATVIRAS LAIŠKAS P NUI 
GRIGAIČIUI, “NAUJIE 

NŲ” REDAKTORIUI.

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAU 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Tel. Canal 6222
Res. 3114 W. 42nd Street

Tel. McKinley 4988

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS

vadų. / Naujienose,” Tamstos re-

Žirgo išvaizdai Undaras 1110- sas
T» gali padaryti tik kau re. ta, dar nidpm neduoda tei- dagnojaįlwM ’80cijali8tlJ kib

sės ją Skriausti. Lietuva nie-»n__nn_ 9oq x:ntaU-,. • • -j . • • . -i . • I -r-» • . • . -I -I • I Į OI «-« clllU. SITI. lllLlll II 1.1"kejo priduoti greito bėgimo Praeitų pavasarį tas klausi- Rados neatsisakys nuo savo > 
išvaizdų taip, jog tat padaro mas buvo pakeltas kongrese, teisingų reikalavimų, neišsi- 

udį žiūrėtojui. Vytis arba Bet nedavė jokių ‘ pasekmių, žadės savo Vilniaus, neleis 
reivis jojantis -ant žirgo y- Bonusams pasirodė esąs prie- Lenkiją savintis iš amžių Lic- 
gyvas: įo veidas yra rėiš- šingas ir prezidentas. Dauge- tuvių gyvenamomis žemėmis, 

kus. lis kongreso atstovų tvirtino, Lietuva nepavelys tyčioties i
I Tuščių paveikslo dugnų ar- kad nperidera kareivių už jų gavo šventų teisių, nepavelys 
lietas užpildė reginiu. Per žir- patrijotinius žygius' apmokėti gudriems Prancuzų-Lenkų po 
gų matyti kalnas, ant to kalno pinigais. litikams, pasislėpusiems už
du ąžuolu, o tarpe jųdviejų Tomis dienomis išnaujo kon- Tautų Lygos nugąros, Lietu 
aukuras su degančia ugnimi grėsė pakeliamas tas klausi- vos Neprigulmybe, kaip obuo- 
ir augštai kylančiais durnais. Nežinia kokių duos pa- J liti, žaisti ir Lietuvos žemėmis
Tos vietos reginys yra išpil- sėkmių. fprekiaut.. Per Lenkų-Prancu-

K dytas labai švelniu visai ne- Tik žinoma, kad salies ad- Lų intrigas Lietuvoje ir pati 
atsikišusiu skulptūros darbu, ū^^stracija kongresui jau in- Tautų Lyga nepuikioje švie- 
Tai yra generiškas barelijefas. davė ateinantiems metams iš- Lsoje atsistojo. Jos kontrolė 

Paveikslo rėmai yra Suda- laidų sąmatą. Tų išlaidų busiu komisija Lietuvoje su pulki 
ryti iš dviejų lietuviškų trimi- arti penkių milijardų dolierių. ninku Shardigny, kaip pabrė-Įkad užeituotuose žoitžiuose ir
tų, kuriųdviejų laibieji galai p ai bent suma. Ir kongresas, žė Lietuvos valdžios atstovas paliečiančiuose mano asmenį,
susisiekia, o platieji galai iš- sakoma, tą sąmatą žymiai ap- Voldemaras,—darbuojasi Len- nėra nei vieno sakinio, nei vie
kilę augštyn daro atramą vir- karpysiąs. kijo,s naudai. Pati Lyga kalta, no fakto atatinkančio tiesai,
Būtiniems papuošalamy. I Tei kongresas palinks prie kad jai nesiseka ir kad į jos bet vien melų melai, cicilikiški

Viršaus viduryje yra penkių Į dalies išlaidų ekonomijos, ga- galybę nebetikima. Visam pa-ipiasimanymAi ir begėdiškos 
spindulių žvaigždė. Į jų krei- Jimas daiktas, kad ir šiuo kur- šauliui yra aišku kaip diena, insinuacijos; ij* toilel šiuomi aš 
piasi dvi gausios rutu šakos nebu,g piipazinti bonusai. kad Prancūzai yra priesinin- Į viešai prieš I amstos nedorus 
iš dvieju paveikslo kraštų, pes vieniems kareivių bonu- kai Lietuvos Neprigulmybės, užsipuldinėjimus protestuoju. 
Apačioje po rūtomis kabd dvi panis vargiai užtektų vieno kad Prancūzai yra uzinterc- Kadangi i amsta savo “Ap- 
poros gintarinių karielių. Ru- rni,Gar(l° dolierių. Kur imti kunti didelės Lenkijos sutveri- žvalgoje” prasimanai ir užme
tu šakelių apačios aprištos p jei jau ii šiandie km. Tad kodėl Tautų Lyga t i man judosiskų ir tautai
kaspininis, kurių galai drykso hepasitenkinama augštomis paskyrė savo komisijos pirmi- kenksmingą agitaciją ir, ka- 

pokarinėmis mokestimis, jei ninku Prancūzą Shardigny? dangi kai-kurie, dar iki šiol 
šaukiama jas sumažinti. Kodėl Tautų Lyga paskyrė gerai nepažinę Tamstos apeti-

Buvusieji kareiviai verti at- Vilniaus komendantu . laike 
lyginimo. Bet kokio ir kaip, busimo (?) plebiscito Lietuvos 
tas prigulė,g nuo kongreso. |žemėse tą patį p. Shardigny?

Kame-gi bešališkumas Tautų

meryje ”Apžvalgos,” t. y. pa
čios redakcijos vedamame sky
riuje, Tamsta tikim ir pilnai 
cicilikįškai apšmeizei mane. 
Rašai:

“Kai-kur klerikalai sten
giasi suardyt ir bendras Lie
tuvių ' demonstracijas prieš 
Lenkus. Taip buvo pav. 
Rockford’e. To,s vietos Lie
tuvių klebonas, kun. Slavė
nas, ne tiktai atsisakė rem
ti Lietuvių demonstracijų, 
bet ir mėgino atkalbint nuo

99jos parapijonus.
Šiuomi aš viešai pareiškiu,

2) Težino ir supranta visuo-
menė, kad Grigaitis nesidro-

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisą J People Teatrą 

1616 W. 47th St. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Res. 2914 W. 43rd Street.

, Nuo ryto iki plet.
Tel. Mi'Klnley 263

pro karielius.
Paveikslo apačia pripildyta 

'grynai lietuviška ornamenti
ka. Panašių papuošalų nėra 
nei vienoje kitoje^tautoje.

Šitas mus artisto darbai pa
rodo, kad p. Undaras rūpinasi 
ne vien artistiškai padaryti 
savo veikalų, bet taip-gi įde
da į jį lietuviškumo kuodau- 
giausiai.

Paveikslas yra nulietas iš 
gipso, bet turi išvaizdų lyg 

- butų padarytas iš vario.
P-as Undaras turi taipgi 

pasidirbdinęs stovylęlių Keis
tučio ir Birutės.

Ubieagoje yra daug gana 
turtingų Lietuvių mėgstančių

vi net ir dabartiniame kritiš- 
kiausianie tėvynės momente, 
savo šlykščiomis ir nedoromis 
priemonėmis išeivijos vienybę 
ardyti, ir tokiais' keliais jos 
duosnumą slopinti.

Bet negana to, p. Grigaiti. 
Tam mudviejų išrinktąjam 
teismui aš apsiimu priparodyt 
dar sekančius dalykus:

1) Kad aš buvau vienu iš 
pirmųjų bendros prieš Lenkus 
demonstracijos sumanytoju, 
jos uoliausiu rėmėju ir vyk- 
dintoju.

2) Kad ne “klerikalas” Sįa 
venas, bet tikriausi Tamstos 
plauko cicilikai, Tamstos dva 
siniai kūdikiai ir Tamstos 
“Naujienų” kunigo Moc
kaus garbintojai, ne tik sten
gėsi, bet ir išardė visų Rock
fordo Lietuvių (bolševikus iš
skiriant) bendrai vykdomą 
prieš Lenkus demonstraciją ir

3^ Kad vien delei cicilikų 
“pasidarbavimo” pas mus 
bendra demonstracija neįvyko, 
bet įvjĮko tik demenstVacijos 
parodija: socijalistų su peza- 
ležniukais ir sauja katalikų 
(cicilikų pinklių intr

DR, CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po num.

4729 So. Ashland Avenue 
Specijalistaa '

DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ

į

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 lkl l.

Telefonas Drexcl 2880

V. W, RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmlestyj:

29 South La Šalie Street
Kambaris 324 

Telefonas: Central 6390

J Vakarais, 812 W. 33rd St.
Iitalai

Telefonas: Yards 4681

r Phone Cicero 5963
DR. A. P. GURSKIS

IJETUVIS DENTISTAS 
| 4847 W. 14tli Street Cor. 49tli Avc. 

Cicero, 111.
J Vai. 9 Išfyto' iki 9 vak. Išimant 
Nedėliag ir Seredas.

rigij gerai

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA.

J. P. WAITCHES 
LAWYER

LIETUVIS ADVOKATAS 
iVal. rytais 8 iki 11, vak. 6 ik) '9J 

Nedėliomis 11 iki 1.
^4509 S. Ashland Avė. Chicago, IUj 

Phone Yards 1053

Phone Seeley 7439
DR. I. M. FEINBERG

Gydo specialiai visokias vyrų 
moterų lytiškas ligas.

2401 Madison St., kampas Wes
tėm Avė., Chicago. 

Valandos: 2—4 po piet: 7—9 vak.

Ir I

Tclefentis Pullman 866'
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 So. Michigan Avenue 

Roseland, 111.
VALANDOS: 9 ryta iki 9 vakare* 

jTcl. Pullman 342 ir 3180.

Tel. Canal ->6222

DR. C. K. CHERRYS
Lietuvis Dentistas

I

[2201 Wcst 22-nd & So. Leavltt StsJ
Chicago.

iValandos 9:30 A. M. to 12 N.i 
1:00 P, M. to 8:00 P. M.

papuošti savo namus. P-no
l iidnro veikalai visi labuti tin
ka tam tikslui. Keistučm ir 
Biruli - j m \ < • i l<> I; ti i- .i iii' i
rimo'. Li'-luv,,.- /> iiir \ \ i ii 

picins Ranibai ijiiii- :irl 
riams. Įsita/ayJi1

Pirmininkas Kun. P. Bučys, 
2634 W. Marąuette Road, 
Chicago, UI.

Vice-Pirmininkė M. L. Gu- 
rinskaitė, 3347 Auburn avė., 
Chicago, III.

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pi., Chi
cago, III.

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd pi., Chicago,

IU.
Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 

W. 33-rd str., Chicago, IU.

Lygos? Ir kaip Lietuva gali 
jaustis, kada Klaipėdoje sėdi 
Prancūzų viršininkas, kada 
Vilniuje sėdėtų taip-gi Pran 
euzas? Apguli Lietuva tikėti į 
plebiscitą, p. Shardigny kon
troliuojamą? Ar gali kas išei 
ti abelnai iš plelflucito, jeigu 
jis bus prievarta vykdinamas, 
sulaužius visas sutartis su Ru 
sija ir Lenkija d<‘l Lietuvos 
teritorijų likimo? Ar butų ga
lima, pagaliaus, duoti bent ko
kią reikšmę plebiscitui, kada 
tenai tebėra Zoligovvskio įr j 
hlsiulskio kareivija, kada te- į 
nai yra ir, be abejonės, pusi- Į 
liks skaitlingos Lenkų slaptos' 
organizacijos, kaip “peovlo- 
kai,” “straz kreMiuu,” ir ki 

t Ar galima, galop, tikėti į
LIETUVOS ŽIRGAS. 

(Padare artistas Undaras).

Tel. Harrison 6688
DR. L. C. BORLAND

209 S. State Str. Kamp. Adams
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 Į

I
val. iki 12 dienų. i

Lietuvis per kalbėtojau 
Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12

K-----

llHllllllllllllllllllllllll|(Illllllllllllllilllllt
Rcsid. 1139 Independenee Blvd. 

Telefonas Van Buren 294

DR. A. A. ROTH J
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Kpccljnlistas lllotyl<ku, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

VAlANinih: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 8354 So. Habtcrt St.. Ohleagn

Telefonas Drover 9093 
11111111111111111111111111111111111111111 lllinill

PIRKIT! 
UBTUV08 z

-v

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 

Diet, 6:Ž0 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10538 Perry Ava., 

Tel. Puiiman 842

DR. S. NAIKELIS
lieti; vis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisą.. Ir OyvAulmo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant vlrSt.li. t~niv<-rwi,l State

Valandos nuo 10 iki 12 ryte! nuo
iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki i.
Telefonu. Tnrd. IMI

MUZIKA

I

IIEIŽTUOVENO KONKI-atVATOBIJOJE muzikos mnkOo matas..
Prasidėjo Rugsėjo (Septcmber) 8 d., 1920 m.

Mokinama Įvairių muzikos takų. Uislrašyti galima bile kada.
3259 South Halsted StreoM Chicago, III.

Telefonas Uoulevard 9244

I
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Antradieni DRKUGKI
laitis, J. Teberia, A. Jeneckis, 
J. Žukauskas, J. Burinskas, F. 
Genaitis, J. Juškaitis, A. Bag- 
danavįčienė.

Viso $401 su centais.
Lietuvos šauliams per T. 

Fontlų pasiųsta $381.00.
Likusieji bus greitai pasių

sti.
Turiu priminti, kad gerb. 

kun. H. J. Vaičiūnas kelionės 
lėšų neėmė. Vardan L. Šiaulių 
jam ir aukotojams tariama 
širdingas ačiū.

J. B.

VAIKUČIAMS KALĖDŲ 

DOVANELES
124 akrui geros/žemės, 100 akrų 

aramos, 8 akrai vaisingo-^sodno ir 16 
akrų stambio uiišlfo. Su gerais bu- 
dinkais prie pat vieškelio, 85 akrai 
užsėta dobilais, 17 akrų kviečių ir 14 
akrų rugių. Keliąs $3.00 nuo Chica
gos. Kaina tik $12,000.00.

ti; dar-gi, priešų turėjo, kurie 
kliudė labdaringam darbui. 
Net ir prieš prakalboms -įvyk
siant buvo užėjęs juodas debe
sis ant Racino Lietuvių kata
likų, padangės, kuris, gal, kiek 
ir pakenkė, nes j prakalbas ne
skaitlingai publikoj atsilankė. 
Bet kurie atsilankė, tie buvo 
patenkinti gerb. kalbėtojo tu
rininga kalba ir platu išaiški
nimu apie labdarybę. Žodžiu 
sakant, susirinkusius taip arti 
supažindino su Lab. Sųj., kad 
kone visi prisirašė prie atgai
vintos Lab. Sąjungos kuopos.

Po prakalbų liko išrinkta 
nauja valdyba, kurion inėj</: 
pirm. B. Vaičkus, rašt. P. Ka
raliūnas, ižd. D. Jackus.

Nauja valdyba pasirįžo pa
sišventimu veikti tame prakil
niau^ darbe.

Broliai, sesės, visi, .stokime 
prakilnan darban, nes labda
rybė, tai krikščioniškas idea-

Betlejaus Stainelė No. 1................................. .. $3.
Betlejaus Stainelė No. 2 ................................  2.
Betlejaus Stainelė No. 3 ..................................... 1.
Santa Glaus ............................................................ £į

Tai yra gražios pastatomos stainelės, neperdidelės, 
šios j tas, kokius vartojamos yra bažnyčiose.

Dovanų Dalintojams.
Turime įvairių gražių paveikslėlių Kalėdinių ir 1 

Ant užpakalio jų atspausdiname maldelės, ar linkėjinn 
kas nori. Imant 100-tais

Serija 114 parsįduoda po ................................. $1
Serija 117 parsiduoda po ......................... ............ 1
Serija 118 parsiduoda po ................ .*................... 5
Serija 121 parsiduoda po ............i............... 6
Serija 124 parsiduoda po .................................... 1
Seiūja 125 parsideda po .................................. 1

Nuo Lapkričio 6 iki 17 d. tu
rėjome Šv. Onos parapijos ba- 
zarų. Nors musų parapija yra 
nedidelė, bet, ačiū Dievui, dar
buotis sekasi. Galime pasigir
ti, kad turime darbštų klebo
nų, gerb. kun. S. Bystrajų. 
.Tam darbuojantis su parapijo- 
nais, bazaras davė žymias pa
sekmes parapijos naudai. Gry
no pelno nuo bazaro liko $2,- 
425.72. Del to parapija tuo
jaus atmokėjo $2,000.00 skolos.

Per bazarų uoliai darbavosi 
parapijos jaunimas. Ypač pa
sižymėjo šios mergaitės: M. 
Kelpšaitė (surinko $85.00), E. 
ĮMasiokaitė (sitrinko $70.00), o 
viena N. N. surinko net 
$111.00. Taip-gi gražiai darba
vosi ir visos kitos mergaitės. 
Matoma iš to, kad ant knygu
čių .surinkta $1,194.70. Gražiai 
pasidarbavo ir musų moterė
lės, rinkdamos nuo vertelgų 
parapijom) bazarui daiktus ir 
per bazarų dirbdamos svetai
nėj. Pasižymėjo šios: E. Kelp
šienė, A. Ankstaitienė, B. Ged- 
budienė,. O. Krasauskienė, M. 
Racinskaitė ir M. Vačiunaitė.

Nesnaudė, žinoma, ir vyrai. 
Daug darbavosi pp. V. šišlau- 
skas, L Aukštaitis, K. Katkus, 
I. Martinaitis, St. Evanauskas, 
I. Milašauskas, I. Jomantas, 
A. Levickas, K. Pilipaitis, 1. 
G rodis, K. Račius ir K. Stan
kevičius.

Parapijonys labai džiaugia
si, kad susimažino. parapijos 
skola, nes tuomi mažiau rei
kės mokėti bankoms nuošim
čių.

Šis bazaras padarė tai, kad 
parHpijonuose sukėlė gerų ūpų. 
Yra didelė viltiš, kad spring- 
valliečbri Lietuviai katalikai 
ir toliaus darbuosis savo para
pijos naudai, kasmet mažinda
mi skolų.

Balandėlis.

80 akrų. bu budinkais, nauju gara- 
gu, 2 arkliai, 8 melžamos karvės. I' 
Jauti? ir 2 veršiai, visas mašinerijas. 
Kelias nuo Chicagos $4.54. Reikia 
įmpkėti $3,000.00. Kaina $6,000.00.

40 akrų su budinkais, 4 karvės, 2 
arkliaiį 1 jautis, 50 vištų ir visi pir
mos klcsos padargai. 40 akrai užsėta 
dobilų virtf 100 kelmų obelių ir Viso
kių uogų. 4 miles nuo i’ullnian, 
-Michigan. Kelips $4.00 nuo Chicagos. 
Kaina $4,500.00.

40 akrai su gerais budinkais. Kc 
lias $6.00 nuo Chicagos. Reikia jmc 
kėti $1,500.00. Kaina $4,000.oy.

60 akrų su budinkais. Kelias $6 0 
nuo Chicagos, Reikia įmokėti $2,400 
00. Kaina $5,000.00.

PORT WASHINGTON, WIS

Šiuo kreipiuos prie tamstų 
kasi ink tos korespondencijos, 
kuri tilpo “Draugo” 274 
num. Ten pasakyta, kad Įsu 
pagelba šv. Lauryno dr-jos 
musų parapijėlė tapo liuosa 
uuo skolos. Per mus ne
apsižiūrėjimų įsiskverbė
klaida. Turėjo būti su pagel
ba S. L. R. K. A. kuopos, ku
ri paaukojo tam reikalui šim
tų dol., ’ mus parapijėlė tapo 
liuosa nuo skolos.. Tai-gi kuo
pai širdingas ačiū.

Parapijonas.

Serija 126 parsiduoda po...... ....................... ... 70c. ''
Serija 148 parsiduoda po .............. '.................. 1.25
Serija 108 parsiduoda po ............ . ................... 1.00

Vieni šių paveikslėlių didumo 3x2, kiti 3^x2 ir truputį di- V 
dėsnių. Virš paduotas kainos yra paveikslėliai be spaudos. ■>, 
Su spauda bus po 25c. ant šimto brangiau.

Turime gražių atviručių su kalėdiniais vaizdeliais. Gero* 
Kalėdų linkėjimams. “Draugo” ofise parsiduoda po 5c. ‘
su prisiuntimu 8c. vieua atvirutė.

Adresuokite: 3

80 akrų, 6 akrui užsėta rugių. Ko 
lias $10.00 nuo Chicagos. Rgikia įmo 
kėti $1,000.00. Kaina $2, >00.00.

16 aivų prie pat miestuko su bu 
dinkais. Kaina $2,000.00.

115 akrų žemės miestuke ant šios 
žemės randasi vienintelis suliunas ta
me miestelyj ir 6 pragyvenimui kam
bariai, ledaunė, vięnas Storas, barnė, 
ir garažus. Gera vieta tikram žmogui. 
Kaina $8,000.00 daug pinigų padaro- 
vasaros laike iš Summer Resort. Ke
lias nuo Chicgos $12.00. Kaina $8,000.

“DRAUGAS” PUBL. CO.
2334 South Oakley Avenue Chicago,

134 akrų žemės, 100 akrų aramos 
su bėgančia Upe, 8 budinkal, 3 ark
liai, 16 karvių, 5 kiaulės, 100 vištų, 
5000 pėdų supjauto niateriolo ir 45 
ašis medžiui. Savininkas sužeistas dėl 
to parsiduoda už $10,000.00.

GRAND ĘĄPIDS, MIOH Turim didelį išsirinkimų, farmų ir 
namų dėl mainymo. Del platesnių ži
nių kreipkitės prie
A. Petratis S. L. Fabionas 

A. PETRATIS & OO.,
809 W. 35th St., 

Chicago, 1/1.

MILVZAUKEE, WIS

Lapkričio 21 d. ■Šv. Antano 
parap. svetainėj įvyko visų h 
Mihvaukės Lietuvių mass-nii- 
tingas, kuris reiškė, protestų $ 
prieš Lenkus, užpuolusius mu
sų tėvynę, Lietuvą. Buvo pa- k 
kviesta trys kalbėtojai: vieti
nis klebonas kun. A. Daugis, 
Dr. C. Kasputis ir Dr. S. Nai- t; 
kelis, abrųiš Chicagos.

Mitingas prasidėjo 3 vai. po 
pietų. Jį atidarė p. J. D. Bau
bus, trumpai paaiškindamas n 
susirinkusiems jo reikšmę. 
Pirmas kalbėjo I}r. S. Naikelis t 
apie Lietuvos padėtį ir jos lai
svę, kurių Lenkai dabar nori n 
atimti. Ragino ex-kareivius y 
organizuotis ir eiti tėvynei pa- ]< 
gelbon, jei ne savo spėkomis, v 
tai pinigiška auka. t

Antras kalbėjo Dr. S. Kas
putis. Ji,s piešė šių dienų liud
ijus įvykius, kaip tėvynės sū
nus kovoja su Zeligovvjskio ' = 
gaujomis. Priminė, kad Lietu- 5 
vių yra nukautų apie 4,000 ir 
ragino dėti aukas pirkimui 
šautuvų, parako ir kitų gin-
klU'. , ' \Vietinis klebonas kun. A. 
Daugis- savo kalboje ragino 
publikų prie duosnumo ir ra
maus užsilaikymo, kuomet bus 
renkamos aukos. Galiaus nuro
dė klausytojams’ Lenkų daro
mas Lietuviams nedorybes.

Visų kalbėtojų kalbos giliai 
įsmigo į klausytojų širdis ir 
kiekvienas, kas kiek galėjo, 
dėjo aukas pirkiniui ginklų 
narsiai Lietuvos armijai.

Gerb. aukotojai, jeigu tane 
surašė pasitaikytų klaida: pa
vardė butų neteisingai užrašy
ta arba ųuk(a, prašau kreiptis 
j komitetų. Klaidos bus patai
sytos. ' t

Aukojo: $30.00: V. Balkus 
ir P. Liepas. / ,

Po $25.00: O. Nevuliutė, P. 
Markūnas, J. Songaila.

Po $20.00: J. Bereišis, J. Ša- j: 
teikis, P. Žilys.
V. Banialis $14.00.

J. Stukšis $12.00.
V. Ginčauskis $11.01.
B. Adomavičia $11.00.
Po $10.00: kun. A. Daugis, 

J. JasiUlevičius,' P. Vaivada, S. 
Markūnas, P. Krntavičienė,

Po $6.00: P. Mikšis, S. Mi- 
laiičius, L. Stepais, K. Dakta
rui lis, D. Vilkus.

Po $5.00: J. A. Bankus, K. 
Šidlauskus, J. Stankevičius, L. 
Vaškunas, A. Kratnvičius, J. į 
Goberis, J. Poška, J. Bukan-j 
tas, Ig. Genčauskienė, P. Pa u* -

Rengiamanas ir pasakė gražių prakalbų,, 
nušviesdamas šiandieninį Lie
ti vos padėjimų ir ragindamas 

aukoti dešimkes, kad kodau- 
giausia pasiuntus šautuvų Lie
tuvos Šauliams, kurie turėtų 
su kuo pilti šviną į poniškas ' 
žiotis. Na, ir sužadino, nes per 
prakalbas Grand Rapidso Lie
tuviai nupirko ne keletą^ be j 
40 genj šautuvų. į t 

Aukojo: Po $11.00: kun. A. 
Deksnis, A. Talačka, M. Ku
činskas, J. Šlapikas, A. Blaš
kys, O. Brazaitė, U. Bružaitė.

Po $10.00: J. Petronis, M. 
Ruseckas, L. Bukauskas, A. 
Uzas, J. Lipkus, S. Šukys, P. 
Kučinskas $10.50.

Po $5.00: J. Bylda, J. Ado
maitis, P. Medelinskas, A. Ka- 
mantauskienė, M. Dėdynienė, 
J. Kvetkauskas, P. Kriščiūnas, 
S. Palietis, Jurkšaitis, Šnięč- 
kus, L. Abromaitis, Bendokas, 
J. Stepanauskas, A. Kemera, 
J. Kurantavičius, S. Bartuške- 
vičius, M. Vaišnbraitis, J. A- 
kamaviČius, J. Martinkevičius, 
J. Banis.

Po $6.00: J. Vaičiūnas^ ir F. 
Dedynas.

D. Balsytis $3.00.
Po $2.00: J. Jesevičienė, O. 

Kizlaitienė, J. Čėpla, J. Kasiu- 
laitis, P. Rapalavičienė.

Po $1.00: Beliukienė, M. Ali
šauskas, V. Katilius, S. Augu- 
staitis, Barštis, A. Martinaitis, 
J. Steponaitis, B. Svygrienė, 
M. Grebliausbas, O. Grinienė, 
P. Butkus, A. Krautavičia, M. 
Totoraitienė, J. Pranskaitis, 
P. Viršulis, A. Atišauskas, A. 
Kvetkauskas, M. B ražai t ienė, 
Petručikienė, Giedraitienė, A. 
Dausinaitįenė, Žemaitis, J. 
Norkevičius, A. Žičkus, V. 
Juškaitis, O. Šlęžaitė, R. Rek- 
laitienė, S. Grigaliūnienė, V. 
Jurkša, A. Kaniantauskienė,
J. Karsokas, B. Bacevičius, O. 
Kazakevičiūtė, K. Jančaras, 
T. Žemaitis, Slavickienė, O. 
Jankauskiutė, Čiuplienė, V. 
Kupris, Kantanavičius, Pupli- 
šis, Šeikas, Dėdynas, Brazai
tis, A. Abroinaitienė, V. Bu
kauskienė, M. Čižauskienė, V. 
Ambulavičiukė, V. Ašimitis,
K. Klimavičius, J. Vainavi- 
čius, J. Kantanavičius, J. Pet
ronis, J. Dielinikaifis, J.~ Šta
rus, J. Gurskįs, J. Rimkus, A.

» Jnrušavičįus, A. Dubinskas, 
, Ampalatka, J. Gerulis. L. Ku-, ,7 į ’
• činkkas, A. Bumbulis, A. Jasu-

Liet. Mot. Dr-jos “APŠVIETA
f kurią. įeina gėlėtas nepaprastai svarbių ir naudingų KveikaMB 

arytije paskaitų. ,

Paskaitos įvyks sekančiose vietose:

Gruodžio 14 A,’
(l’tar.) p. J. Malinausko svet. 1843 So. Halsted Str. Dr. A. Montyf- 
<las. Apie maistą. Gruodžio 15 d. (Scr.) M. Meldąžlo svet. 2243 W. 
-3r<l Pi. Dr. C.' K. Clierry “Ką Tėvai Turėtų Žinoti apie vąilpų 
Burnas Ir liautis” Taipgi Gruodžio 15 d. Liuosybeę svet. (North 
Slile) 1822 Wabansia avė. kampas Girard Str. Skaitys Dr. S. Bie
žis.—“Kodėl žmonės taip Tankiai serga Amerikoje”. Gruodžio 17 4 
(Pėt.) Mildos svęt. 3142 So. Halsted Str. br. S. Biežis. — “Namų

F0W YOUB STOMACH S SA&f ;

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o. tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptickorlus.

NUO $50 IKI $100 
' Į SAVAITĘ.

Kiekvienas gali užsidirbti. 
Nereikia nei mokslo nei prity
rimo. Jeigu nenori, kad kitas 
ant tavęs bosautų, tai kreipkis 
prie mus, o liksi biznierium.

STRUPĄS and GO.
90-92 Ferry St., Newark, N. J.

Pradžia visose vietose 7:30 vai. vak, Įžanga visur dykai.

Sveikata tai didžiause turtas ir laimė gyvenime nes kas norim# 
sirgti — Nevienas ant kiek mes suprantame sveikatą ant tiek mes 
esame" laimingi, nes žinant kaip apsisaugoti ligų apsisaugojam dau
gelio nelaimių. Taigi Liet. Mot. Dr-ja “Apšvieta” ir deda savo trusą 
prie kurio prisideda ir niusij gerbiami Daktarai kad tųotn žvilgs^jų 
patarnavus musų gerb. visuomenei.

Gerbiama visuomenė, Į visas virštninėtas paskaitas nuoširdžiai 
kviečiama skaitlingai atsilankyti.

Rengimo Komisija.

AKIŲ
ŽINOVASWAUKEGAN ILL IIIIIIIIIIlUlUHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIim

= Phone Boulevard 491 •’

| Ashland Jewelry Music Store
= Specijales Columbia E 2 Grafą^
Ę uola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2^
= H| flHB Grafonola su 12 rekordų $56.50.
S " Cash ar aut išmokesčio. Naujausi lįetu-
= , o viski rekordai.
X HH____ - Dideliame pasirinkime aukai-
S J | nial laikrodžiai, delmontai, žle-
2 I r dal tr kiti ankstnnl dntykai.

š 4537 So. Ashland Avenue - s

TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiuiii(ii£

L Atitaiso žvairas akis 
vienu atsilankymu, be
jokios <-hloroformos. 
Suvirs 800 išgydymų 

• /sMkks® užrašuose.
Xteik ir leisk aužiurėti diplomuo

tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specijaMa išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS/
PATARIMAS DYKAI 

Kurčios 
Tekančios, 
Ūžiančios 
Užkimštos

Lapkričio 21 d. Šv. Baltra
miejaus parapijos bažnytinis 
choras susiorganizavo į drau
gijų,’kuri bus vadinama: Šv. 
Baltramiejaus parapijos cho
ras. Valdyba susideda iš se
kančių asmenų: Pranas Buja- 
nauskas, choro vedėjas, J. Ja
kutis, tvarkos prižiūrėtojas, 
dlociutė, raštininkė.
F Įstatai buvo perskaityti, ir 
su pataisymais priimti.

Nutarta netolimoje ateitoje 
surengti keletą koncertų.

Sekantieji įstojo draugijon: 
A. Kibartas, M. Kibartienė, O. 
Burbiutė, O. Rulevičiutė, J. 
Jakutis, S. Dociutė, S. Kun
drotas, A. Chapas, G. Bukan- 
čiutė, V. Zupkus, F. Rajunai- 
tė, F. Alekna, S. Urbonas, F. 
Burba, ir choro vedėjas, para
pijos vargonininkas, F. Buja- 
nauskas.

Waukegano jaunieji, katrie 
gali giedoti, kviečiami įsirašy
ti ?ion prakilnion draugi jon, 
kur galima bus išlavinti bal
sas.

S. B. Docutė.

DAINOS
SPA V DON
Žymesnloina musų kompozitoi- 

riamfl išvažiavus Lietuvon, A- 
merikos Lietuvių chorai likosi 
be naujų dainų. Todėl nuspren
džiau išleisti tuoj po Naujų Me
tų (19gl) keturias dainas:

Ausįs
Ausis
Ausįs
Ausįs

Silpnos
Skaudamos
Raudonos
Žvairos“Esmi Jaunas Piemenėlis,” 

“MMda Prteš Karę,”
“Kur Tie Laikai?” ir 
“Pavasaris Tėvynei.”

Gerklė
Gerklė
Gerklė
Gerklė

Skaudama 
Silpna 
Kataruota 
Papūtus

Oarter, M. D.
23 metai prie State gatvės 

120 So. State St., Chicago, Illi.
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

Nosis
Nosis
Nosis
Nosis

Skaudama
Rėganti
Kreiva
UžkimštaIki Sausio 1 d., 5921 m. šių 

dainų prekės bus sekančios:akas 
orderiuos netnažiau kaip 100, 
gaus po 2Oe; nemažiau 50, gaus 
po 25e egz.; nemažiau 25, gaus 
po 30e; nemažiau 10, gaus po 
35e; o vienas egz. 40c. Po Nau
jų Metų tos pačios dainos par- 
siduos po 5Oc.

A. PETRATIS 8. PABUONAS

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank

REAL ESTATE—mURANCS)
European American Bnreau
* Siunčia Pinigus, Parduoda 

Laivokortna 
NOTARUUftAS

MOO W. Sftth E"*. Chicago, III 
Telephone Bonlcvanl 911

Norintieji gauti už sutnažin 
tas prekes siųskite užsteliavi 
mus (pažymėdami, kiek ir ku 
rių dainų), su pinigais sekan 
čiu antrašu: \ X rrųemęs kelias dozes, jis miegojo per

/Jj visą naktį be prabudimo ir dabar jau

\
Z \ nereikalauja daugiau užmigdymo liulia-

■//1 Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuoti

h n?.*t sutčikimą pagalbos mano kudi-
__ ___ _ kiui, bet taipgi ir man, nes ai ir nesijau-

■ • čiau jgerai, kuomet mano |cUldikis kan-
į kinosi.
’ Aš patariu /Įsiems savo draugamsF vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. FhiladeliįMt. ,
Kūdikių geriausias draugas '

Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, ne- 
nutildomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus lakamas kol 
negaus: i J ' "

VINCAS GREIČIUS
8014 Bel/evue Avė.) 

Cleveland. Ohio.

S. S. AQUITANIA
Išplaukia Sausio 25 d., 1921 m

CHERBOURG

RACINE, WIS

AMBINOLapkričio 28 d. Labdaringo
sios Sąjungos 12 kuopa suren
gė prakalbas. Kalbėjo p. S. 
Jucevičius, Ijib. Sąjungos or- 
atinizatorius. Jis savo kalboje 
fcškiai iš<! lik>l;i.
F Rncinoj laivo susitvėrusi los 
■uju n gos kuopa, bet nebuvo 
Mastaiti a ant tvirtų pamatų, 

pusekniingai galėtų voik

iHLS-t4W

Valkai myli ji! Jie nori jo dauginus!
Tiktasai turi Bambino Klės paveikslą ant pokdio (hpniimk pamėgdžiojimų. 
50c. butelis vaistinyčiosc arba (oc.su prisin.iitiinu u/sisakani tiesiai nuo:

F. AD. RiCHTER & C0., Baik Terminai BUg. No. S, BROOKLYN, N. T.

Taip-gi kelionė sutvarkyta *

Trečia Klasa kainuoja
Hamburgą...................(125.0
Liepoju ........................ $145.0
Pridedama $5.00 Karės Taxu,
Yra lokalis agentas Jūsų mieste. 

Nueik pas Ji.
KABO TAUPYMO 2ENKLBUU8 (W

LIETUVIAI AMERIKOJE.
SPRING VALLEY, ILL

oc.su


Antradienis, Gruod. 14, J92'

IS CHICAGOS GYVULIŲ 
SKERDYKLŲ DARBI

NINKŲ JUDĖJIMO.CHICAGOJE CHICAGOS LIETUVIAMS

Jonas J. Romanas, Lietuviu 
Prekybos Bendrovės Prezidem 
tas atvažiuoja Chicagon Ket
verge, Gruodžio 16 d., 1920 m. 
- Kurie turite reikalu^ ir no
rėtumėte pasimatyti su juo 
ypatiškai, malonėkite atsilan
kyti į Chicagos skyriaus Ben
drovės ofisą, 3249 Sd. Halsted

Pastaruoju laiku Stock Var
dą darbininkai subruzdo or- 
ganizuotįes. Po sunkaus die
nos darbo šimtajs stovi prie 
skerdyklų vartą ir prižiūri, 
kad kiekvienas butų unijistas, 
kad turėtų ženklelį. Katrie 
dar nepriklauso prie darbinin
ką organizacijos, tuos ragina 
priklausyti— Dauguma nepri
klausančių mandagiai prižada 
priklausyti, bet yra ir tokių, 
kurię atsisako, Tokiais dau
giausia yra juodveidžiai; daug 
ir Lietuvių. Pageidaujama, 
kad Lietuviai nieko nelaukda
mi stotų į organizuotų, darbi
ninkų eiles. Darbininkas.

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

’AUKEKOS ŠVENTES.

adiadien Gruod. 15 d. 
teistinu
tvirtadn nis, Gruod. 16 d. 
vijus

Draugija Dievo Apveizdos 
No. llaikė pusmetinį susirin
kimą. Apsvarsčius reikalus, 
'skaityta laiškas nuo Šv. Kazi
miero Seserų Vienuolyno, ku
riame prašoma draugija prisi
dėti prie naudingo darbo. Po 
trumpo pasitarimo nutarta iš 
draugijos kasos paaukoti $5 ir 
nariij tarpe padaryti liuosą ko- 
lekti|. Perėjus per svetainę 
nariai sumetė $16.10. Viso tat 
pasidarė $21.60.

Aukojo. Po $1.00: J. Saka
lauskas, P. Valūckis, A. Būt-, 
dimas, A. MargeVičia, J. ^Mil- 
kevičia, L. Gotautas. ’

Kiti po 50c. ir smulkiais 
$3.10. Piųigai įduoti p-lei M. 
Bartkaitei. <

Gražu ' butų, kad ir kitos 
draugijoj eitiį tuo pačiu keliu, 
kaip Dievo Apveizdos No. 1 
dr-ja. Prakilnus tai darbas. 
Mes žinome, kad Lietuvaitės 
Seserys mokina muši) vaiku
čius prigimtoje kalboje. Jei jų 
nebūtų, kas išmokintų musų 
kūdikius gražiai, gĄnai lietu
viškai kalbėti ir rašyti?

Buprato tą Dievo Apv. No 1 
dr-jos bariai ir kibk galėdami 
rėmia vienintelę toX jrųšies 
Lietuvių įstaigą.

A. Gurskis.

.JAS ARBITRAS AT 
KO NUO PRIEpER- 
' ' MĖS. ’ V. M. Stulpinas, Vedėjas

DOMICĖLĖ MA^OSArriENA
Paieftko save vyro Jono Matjošal- 

tls, kuris prapuolė 1 diena. Gruodžio. 
Išėjo } barber Shop apie 7 vai. va
kare ir negrįžo. Jis neturi dešines 
rankos nykščio. Jei kas apie jj J<ą 
žinotumėt praneškite ftiuo adresu: 

Juozas Mutjošaitls
712 W. lT-Place Cliicago, IU.

Federatii- teisėjas AlscliUler, 
kurs nuo 1917 metų buvo ar
bitru ginč.iose galvijų skerdy
klų darbi n nkų ir kompanijų, 
vakar abiejų pusių atstovams 
pranešė, kasi jį paliuosuotų’ 
nuo arbitro priedeliu i ų. Teisė
jas sakė; norįs sugryžti savo 
paprast a n t ilsėjo suolan — ap
skričio apeliacijų teisman.

Pa starm įu jo nusprendimu 
nepatenkinti gyvulių skerdyk
lą* darbininkai. Bet darbinin- 
kų^indu ' 'advokatas Brennan 
^^■ją intikino, kad darbiniu 

priimsiu .jo įmos-

IŠ LIETUVOS:-1—Neužmirškite savo mylimųjų tėvynėje!* Tegul Kalėdų 
šventės būna jūsų tėvukams, broliams ir sesutėms linksmios! Siųskite jiems do* 
vanas piningais, per:— -' ; /

'iš BRIGHTON PARK Paieškau dėdės Justino Praąaucko 
prieš didžiąją, karė gyveno 827 Bank 
Street Waterbury, Conn.; paskui nu
sipirko farmą. la'bar nežinau kuf 
rąndasi. Jis pats arba kas kitas pra
neškite šiuo adresu: i '

Labdaringos Sąjungos kum
pos priešmetinis susirinkifnas bus 
14 d. šio mėnesio, 7:30 vai. vak., 
parapijos svetainėj. - _

Visi nariai kviečiami atsilankyti 
tan susirinkiman. Turime apsvar
styti daug svarbių dalykų. Bus 
renkama nauja valdyba dėl ‘atei
nančių metų-ir_ išduota raportai iš 
Labd. Sąjungos seimo. _

Kurie nepriklausote prie Labd. 
Sąjungos 8-to« \kuopos, kviečiami 
ateiti tan susirinkiman ir įsirašyti. 
Kiekvienas katalikas privalo prie 
jos priklausyti.

Kviečia Valdyba.

, (Lietuviu Prekybos Bendrove)
3249 S. Halsted St., Chicago, IIIPaieškau gero ir teisingo vyro, ne- 

jžtuneanio kd^p 35 ar 4 0 metų ir kad 
butų dirbąs ant didelių- formų ir ži
notų gerai apie arklius Ir mašinas 
ir kad butų kerra darbininkas ir 
mylėtų farmų gyvenimą., Darbas ant 
visada žiema ir vasarą geram vyrui

Jeigu atsiras toks vyras lai atsi
šaukia šiuo jįdresų:

Juozas Baranauskas 
R. P. B. 2 Madison, Wis.

Musų kursas yra pigiausias. Piningai į Lietuvą nueina į 20 dienų. Musų čekius išmai
no visur-be klapato. Į Kauną Važiuot piningų a^iimt nereikia, nes piningus pristatome j 
artimiausią paetos stotį. *,

ERIMTI BAISENY 
[IS AIRIJOJE.

Kas nori pasidėt piningus į Banką Lietuvoje ant procentą, mes patarnaujame.
Pas mus galima pirkti laivakortės, ir siųsti į Lietuvą baksais dovanas ir-drapanas sau

giai.'U£ pristatyjną mes pilnai gvarantuojame, nes kiekvieną siuntinį įsiuriname nuog ugnies, 
vandens ir vagių. y ‘__ - . \ *

Šį Bendrovė kviečia visus kad pirktu jos akeijas (serus) ii* dalintųsi pelnu. Šėrai kai
nuoja pp $6.00. Kas ankščiau prisidės prie mus tas daugiau pelnys.

Kurie važiuoja į Lietuvą, mes parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dskumentus ge
rai ir greitai. / . x x _ J ,,

‘ Chicagos Airiai ir jų šalinin
kai baisiai paliesti baisenybė
mis, ' kokias išdarinėja Anglai 
Airijoje, degindami Airijos 
miestus ir naikindami gyven
tojų mantą.

Del sunaikinimo Cork mie 
sto čia Airiai šaukia nepapras
ti!' susirinkimus. Daromos re- 
fcoliucijos, ka<J Suv. Valstijos 
Išpažintų Airijos nepriklauso 
nivbę.
tįVisoj Amerikoj Airiai di

džiai subruzdo. Vedama pla-. 
ęiai propaganda boikotuoti 
Anglijąs prekes. Nepirkti nie
ko, kač yra Anglijos.

LIETUVIS ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty]

29 So. La Šalie. Street 
Kambaris 816 Tel.'Central 3-684 

Valandos: 9 ryto Iki 1 po plet

- West Sides Ofisas y
220UW. 22-nd Street

Kerte Leavltt St Tel. Canal 2562 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare

IŠ BRIDGEPORTO
Musų ofisai yra įsteigti šiuose miestuose: Turime kelis šimtus savo agentų 
Boston 27, Mass. (414 W. Broadvvay) įvairiuose Amerikos miestuose.
Chąago, DL (3249 So. HdsS Sį randasi Su0Se

D_____ D. zann e___  miestuose

- Illinojaus Lietuvių Pašelpi- 
nis kliubas laikytame priešme
tiniam susi'ririkime, Gruodžio 1 
T d., nutarė “Geležiniam Vii- 1 
l>ąi” iš kliubo kasote paauko
ti $100.00, o nariai sudėjo kitą J 
$100.00.

Aukojo. Po $2.00: Iz. Pū- . 
pauskas, A. Masulis, J. \Jurge^~ 
las, J. Martinkus, K. Stoųis, 
M. Tamuliimas, J. Žukauskas 
ir V. Zdanis. v

Po $1.00: A. Bugaiiiškis, B. 
Butkus, A. Lazauskas, A. Mos- 
tgika, K. Žiūraitis, V. Lėkis, J. 
Bijanskas, P. Norkus, Ų. Ba
kuti^, J. Antanaitis, D. Šid-.. 
lauskas, J. Šidlauskas, Z. Šid
lauskas, J. išidlauskas, L.. Šid
lauskas, J, Budris, J. Bukan- 
-tis, A. Statkus, M. Kinderis, 
D. Antanaitis, J. Leškis, A. 
Jonikas, P. Lėkis, K. Saročka, 
D. Česna, P. Poška, P. Pocius, 
A. Izdonap, L. Izdonas, F.,Son
gaila, D. Janušauskas, A. Bu- 
čis, K. Eringis, J.'Eringis, J. 
Barčas, K. Kareekas, T. Ale
liunas, A. Mažutis, K. Pocius, 
J. Valantis, A. ŠapRtis, T)( Bar 
ranaūskas, J. Adomaiti/, D. 
Adomaitis, J. Čepaitis, S. Ma- 

, žeikis, S.^Gedra, A. Trionis, 
M. Kasmauskas, L. Kareiva. 
St Bartkus, K. Grigalis, K.

, Eringis, P. Jankantas, Ji. Aš- 
mutis, A. Baranauskas, K". Gir- 

l kautas, F. Paulauskas, S.
. Gumba ragi s, J. Bernotas, A.

Saunorius, J. Žilvitis, A.'tlri- 
. tis, A., Kaminskas, J. Rapolas,
. J. Diliartas, K. Jasas, V.
. Pokvitis, J. Šakis, J. Kazragis,
. A. Bersienas, A. Rebžda, J.
. Kftsparas, T. Tdikaųskas, K. 

Kanitenis, S. Lengvinas* 50c. 
Pinigai pasiųsti L Misijai.
Valdyba sekantiems metams 

išrinkta iš: pirm.—A. Bugai- 
tiškis, pag.—V. Lėkis, nut. 
rašt.—A.. Lazauskas, finansų 
—A. Mosteika, iižd.—B. But
kus, iždo globėjai—St. Stone- 
ivičia ir A. Kaulakis, maršalka

Kaune (Laisvės alėja No. 
70), Vilniuj (Didžioji gatyė 73), Ma
žeikiuose, Panavežyje, Skuode, Liepojoj, 
Vabalninkuose, Šiauliuose ir Mauručioje^-

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vichinhiestyj 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. 

Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų. 
Panedėliais Iki 8, vakare. 

Nedėliomis ofisas uždarytas.

NIEKO NEGELBSTI AREš 
TAVIMAI.

Mes esame priversti atiduoti už Storage Gharges 
11 Dvidešimts musų augščiausios rųšies Victorolas vertas 3jH iki $300.00 už taip žema kaina kaip $86.00, ir dar 5 

bHLduosilae dykai 1? pasirinkimui rekordų ir 200 adutų. x 
Dauguma iš tų mašinų yra naujos "ir garantuotos ant s 
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia jas ma- ž 
tyti. Nepraleiskite šios progos Jų nemate, nes tikrak - 

S • • gailesiteš>-nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy- =
E BB venime. Atsiminkite tiktai ,$35.00 už augštos rųšfes ;
E ~ kvarantuota Vlctorolą. Mes taippat turime parduoti j

\ -a-—-- j I Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Setus. 8ie še- -
= ) f tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime 3
= ” | juos dž pfhna pasiultjiq»ą nežiūrint koks Jis butų: 9
S Storage Kaina nes mums vieta yra reikalinga. Jums apalrąokės at- 3
— Tiktai $35.00 važiuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy- =S * kai, mieste ir aplelinkėj, taip-pat siunčiame C. O. D. ;

Atdara kasdiena Iki 9 vai. vakare. Nedėldiomis nuo $ tt ryto ik) d ; 
S Po -pietų.' -^Liberty Bondsus priimame. 2
3 NATIONAL 8TORAGE CO. 202S 6. Ashland Avė. Oor. SI -th St, j 
HmŲHniimiiHiiiHiniiiiHiiiHimiHiiiiimiiiiiiniiiiiii m 11111111111 n 11 iiimi i mimmi

Tel. Yards 6686 Drover «44S
Dr. V. A. SZYMKEVIOZ

Lietuvis Gydytojas, Clfirurgas tr 
Akušeras.

8203 S. Halsted St. Ohlcatfo. 
Valandos: 10—12 tt ryto 1—S Ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 tt ryto.

Tel Canal 2118 
Valandos: 19 ryto Iki 8 i

Gyvenimas
2811 W. «3rd Str.

Tel Prospect 8466.

Phone Canal - 267 S. D. LACHAW1CZ
LIETUTIS GRABORIL8 

Patarnauju laidotuvėse koplgiausia. Rei
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
busite utganėdintl.
2314 W. 23rd PI. Chicago, m.

Tel. Ganai $10» ,
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto: 1 iki 
po plot. 6 iki 9 vakare.

TEMYKITE!
KAIP APSAUGOTI SAVO ATEITĮPraktikuoja M metai 

Ofisas $14$ So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, m.

SPECIJ AUSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki S po pistų, nuo 6 iki S valan
dą vakar*.
Nedėliomis nuo • iki X po pML

Telefonas Tards «87

Žmogus gyvendamas durnuose ir troškiame ore iniesto, kenkia savo sveikatai 
ir yra-visados po kito priežiūra. Turėdamas bosiant savęs kiekviena valanda gali
nustoti uždarbio* ir greit pamatyte varga. .*/ , až

• ' <*>- ■ -* i ' ’ ’' >1 , tL-v - ‘
Idant turėti pilnai sveika ir neprigulmingi gyvenimą tai reikia ėiti gyventi ant 

FARMOS. Ant farmos žmogaus rytojus yra visiškai apsaugotai ft* nereikia h jo tęs 
bedarbes, nes farmeris nenustos darbo bei kostumeriu. _

Ateikite pas mus pasiskirti farmu. Mes tūriam Ulinojaus, Wisconsino ir Mi- 
cbigan Valstijose arti Chicagos nuo 20 akrų iki didžiausiu armų. Turėm jval^s na- 
nrtj dėl mainimo ant armų ir armų ant naĮnų. ' c į

Suraskite šiame laikrašti musų pagarsitas farmas.

A. PETRAflS , S. L I ABIONAS

A; Petratis Co. Jj
809 W. 35th Street (prie llalstedy

Valandos: kasdiena 9 ryto iki f> po pietų. Vakarai^ UtUMlMladB^SetrĮtA 
hatnm iki 8 valand.. Nedėlioms 9 rvto iki 3 ųo pietų • /

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
9 A. VILKAS ir B. KAZANAUSKAS S
■ RĘAL ESTATE ~ -B

Turime daug įvairių namų ant pardavimo norin- ■
••tiūji įgyti savo nuosavą namą reikalaukite nuo musų g
■ pilno sąrašo. Priduodami savo vardą pravardę-ir ant- E 
5 rašą per pačta. Skubinkite pasinauduoti iš progos, nes n 
B namus parluodame labAi greitai mus prieinamos kai- ■

anos. Norintieje parduoti namą ir gi kreipkitės pas B 
mus, O mes patarnausime teisingai. Mes taipgi apsaugo- g 
B me namus ir rakandas nuo ugnies. Pinigus siunčiame ■ 

m į Lietuva pagal dienos kurso. Pinigus skolinama ant P 
■ pirmo roorgečio ir ant 6% nuošimčio. ■

S VILKAS & KAZANAUSKAS CO. ■
B *>4J« OI ' DL___ I 1 ACfi 9

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
•PRIEŠMETINIS SUSI 

RINKIMAS.


